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„Krz yż Chrystusa prowadzi nie do smutku, lecz do radości”.  Papież Franciszek

WITAJMY ZBAWICIELA!

NIEDZIELA PALMOWA, ZWANA TEŻ WIERZBNĄ,
TO UROCZYSTOŚĆ NA CZEŚĆ WEJŚCIA JEZUSA CHRYSTUSA

ZE SWOIMI UCZNIAMI DO JEROZOLIMY NA WIOSENNE ŚWIĘTO PASCHY. 
OSTATNIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU JEST NAZYWANA TEŻ  

NIEDZIELĄ MĘKI PAŃSKIEJ. ROZPOCZYNA ONA WIELKI TYDZIEŃ,  
KTÓRY KOŃCZY SIĘ WIELKANOCĄ.

 ciąg dalszy na str. 4
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Ks. Jerzy Martinowicz 

Centralnym wydarze-
niem Wielkiego Tygodnia 
jest Triduum Paschalne. 
„Obchodząc Misteria Od-
kupienia, Kościół otwiera 
bogactwa zbawczych czy-
nów i zasług swojego Pana 
tak, że one uobecniają się 
niejako w każdym czasie, 
aby wierni zetknęli się  
nimi i dostąpili łaski zba-
wienia” (Konstytucja o Li-
turgii Świętej nr 102).

Jako chrześcijanie nie 
możemy zapomnieć, że 
Wielki Tydzień to wielka 
Tajemnica wiary. Bez wiary 
w Chrystusa nie przeży-
jemy w odpowiedni spo-
sób tego błogosławione-
go czasu. To właśnie ona 
sprawia, że wierni unoszą 
wysoko gałązki palmowe 
i z radością głoszą pogma-
twanemu i zagubionemu 

światu: „Błogosławio-
ny Król, który przychodzi  
w imię Pańskie” (Łk 19, 38). 
To ona nie pozwala za-
milknąć tam, gdzie chodzi  
o prawdę o Bogu, o Koś-
ciele, o człowieku, mimo że 
nieraz można za to zostać 
obrzuconym kamieniami 
nienawiści i oszczerstw 
(por. Łk 19, 40).

To właśnie wiara  
w Mistrza uczy wsłuchiwa-
nia się w Słowo krzepiące, 
które każdego rana pobu-
dza chrześcijanina – ucz-
nia Chrystusa – do przy-
jęcia oraz ożywienia nim 
swojej działalności i życia  
(por. Iz 50, 4-5). To właś-
nie ona nakazuje przyjąć 
postawę sługi w służbie 
światu i Kościołowi, i od-
rzucić pokusę, która hołdu-
je władzy, wyższości nieraz 

kosztem ludzkiej godności 
(por. Flp 2, 6-11).

To właśnie wiara  
w Syna Bożego w kontek-
ście wielkoczwartkowego 
Krzyżma Świętego ułatwia 
dostrzeżenie w posłudze 
kapłańskiej, tak często 
ograniczonej z powodu 
ludzkiej słabości, „drugie-
go Chrystusa”, który przy-
chodzi do człowieka mocą 
sakramentalnej łaski. To 
ona pozwala przystąpić 
do stołu eucharystyczne-
go i zobaczyć pod postacią 
chleba i wina prawdziwe 
Ciało i Krew Pana Jezusa 
wydane dla naszego zba-
wienia.

To właśnie wiara  
w Mesjasza zachęca nas 
podczas wielkopiątkowej 
adoracji upaść na kola-
na przed wizerunkiem 

Jezusa Ukrzyżowanego  
i chlubić się krzyżem  
(por. Ga 6, 14), gdy tak wie-
lu go odrzuca. Wzmocnio-
na świadectwem Chrystu-
sa na Kalwarii dodaje sił, 
by przebaczyć naszym wi-
nowajcom: „Ojcze, odpuść 
im, bo nie wiedzą, co czy-
nią” (Łk 23, 34).

To właśnie wiara  
w Zbawiciela w blaskach 
świecy paschalnej pozwa-
la wyśpiewać z radością 
wielkanocne „Alleluja”  
i cieszyć się obecnością 
Zmartwychwstałego Pana. 
Zrodzona w wodach chrztu 
świętego i odnowiona 
tajemnicą męki, śmierci  
i zmartwychwstania pro-
wadzi na spotkanie z Nim, 
by „owce miały życie i mia-
ły je w obfitości” (J 10, 10).

Tajemnica
wiary

Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynający się Wielki Tydzień jest tajemnicą naszej wiary. W ciągu tych dni w sposób szcze-

gólny „głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale”. 

Ks. Jerzy Martinowicz

Niedzielą Palmową – Niedzielą Męki Pańskiej – rozpoczynamy obchody 
Wielkiego Tygodnia. Te siedem dni w kontekście roku liturgicznego zajmują 
wyjątkowe miejsce w życiu wiernych. 

SŁOWO REDAKTORA

 
 J 8, 1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił 
się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego,  
a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie 
i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy 
ją pośrodku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, 
tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie.  
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty 
co powiesz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby 
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał 
palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 
podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I powtórnie 
schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden 
po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, 
aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca  
na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: 
„Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona 
odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie 
nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”.

SPEŁNIJMY ZADANIE  
Kobieta osądzona za cudzołóstwo otrzymała od Chry-

stusa do spełnienia konkretne zadanie: nie grzesz, idź  
i wykorzystaj szansę, staraj się żyć, unikając grzechu.  
To zadanie zostało skierowane również do każdego z nas!

Nie potępiajmy, choćby wina bliźniego była oczywista. 
Pamiętajmy, że skrucha i nawrócenie to nie samo uczucie, 
lecz przede wszystkim sztuka czerpania nauki z własnych 
błędów. Miejmy świadomość, że nie jesteśmy sami – jest  
z nami Zbawiciel, który się spodziewa, że wykonamy swoje 
zadanie na drodze do Królestwa Niebieskiego. 

Zbawienie nie łączy się tylko z wymazaniem grzechów –  
byłoby to za proste. Jako osoby wolne mamy przywilej,  
a zarazem obowiązek, by brać odpowiedzialność za własne 
życie i zbawienie. Jest to wielkie i trudne zadanie. Jednak 
jeśli tego zadania nie podejmiemy, nic w naszym życiu się 
nie zmieni.  

 Jak skore jest moje serce do przebaczania tym,  
którzy zawinili wobec mnie?

W jaki sposób próbuję upodobnić się do Chrystusa?
 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Łk 19, 28-40
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy 

przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej 
Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: „Idźcie 
do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, 
znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 
człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was 
kto pytał: «Dlaczego odwiązujecie?», tak powiecie: «Pan 
go potrzebuje»”. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, 
jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali 
ich jego właściciele: „Czemu odwiązujecie oślę?”. 
Odpowiedzieli: „Pan go potrzebuje”. I przyprowadzili 
je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, 
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze  
na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, 
kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie 
Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem 
donośnym: „Błogosławiony Król, który przychodzi  
w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”. 
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli  
do Niego: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!”. 
Odrzekł: „Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą”.

NIEDZIELA PALMOWA 

PODĄŻAJMY ZA NIM 
Zdumiewający jest kontrast Niedzieli Palmowej, a zara-

zem jakże bardzo prawdziwy, jakże wiernie oddający niesta-
łość ludzkich serc, przeciwieństwa i wahania uczuć, nastro-
ju, zamiarów, zmienność postaw wobec Boga i bliźniego. 
Jeżeli potrafimy być naprawdę szczerzy i krytyczni wobec 
siebie, to z pewnością dostrzeżemy własną chwiejność  
i wahliwość: w swoim postępowaniu nieraz jesteśmy szla-
chetni, wielkoduszni, ofiarni, lecz nie brakuje też sytuacji, 
w których zachowujemy się małostkowo, tchórzliwie, podle, 
po prostu grzesznie.

W rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu Chrystus Pan 
pragnie nam przypomnieć, że z Nim przetrwamy wszelkie 
przeciwności, pokonamy każdą trudność, udźwigniemy 
krzyż swoich smutków, trosk i cierpień. Jego słowo i przy-
kład, a przede wszystkim dar Jego łaski pomoże codziennie 
wybierać dobro i piękno, szukać sprawiedliwości i prawdy, 
słuchać głosu sumienia i stawiać opór wszystkiemu, co pro-
wadzi na bezdroża grzechu.

Nie bójmy się podążać za Jezusem drogą krzyża. Pamię-
tajmy, że na końcu tej wędrówki czeka nie nicość śmierci  
i ciemność grobu, lecz radość poranka wielkanocnego, który 
zwiastuje pełnię życia.

 
Jak często rozważam uniżenie i miłość Chrystusa

w Jego Męce i Śmierci? 
W jaki sposób przygotowuję się do paschalnych

wydarzeń?

Ks. Jerzy Martinowicz 

Komisja ds. Duchowieństwa porusza szeroki zakres 
tematów dotyczących życia kapłanów. Są to m.in. kwestie 
zespolone ze stałą formacją duchową i naukową duszpa-
sterzy, regulacje dotyczące ich posługi i życia, w tym też 
spraw bytowych, kryzysów i trudności, a także stosunku 
kapłanów do spraw społecznych.

Obecnie członkowie komisji dyskutują nad formą 
budowania wspólnoty oraz braterskiej współpracy dusz-
pasterzy lokalnego Kościoła na poziomie parafii, deka-
natu i diecezji. Została poruszona kwestia rezydowania 
kapłanów w parafii, by wierni mieli bezpośredni dostęp 
do swoich duszpasterzy. 

Dużą uwagę zwraca się na kapłański obowiązek no-
szenia odpowiedniego stroju duchownego. W Kodeksie 
Prawa Kanonicznego czytamy: „Duchowni powinni nosić 
odpowiedni strój kościelny, według przepisów wyda-
nych przez Konferencję Episkopatu a także zwyczajów 
miejscowych, zgodnych z przepisami prawa” (kan. 284).. 
W świecie tracącym świadomość istnienia Boga kapłan 
swoim wyglądem powinien przypominać o przeznacze-
niu człowieka i być autentycznym świadkiem Chrystusa 
Pana. W najlepszy sposób ten cel realizuje sutanna lub 
tzw. „strój krótki”. Komisja podkreśla, że w praktyce no-
szenia stroju duchownego ważne są dwie rzeczy. Pierw-
sza to wewnętrzna spójność kapłana, tzn. głęboka świa-
domość swojej kapłańskiej tożsamości. Jednak świadczy 
o niej przede wszystkim nie strój duchowny, tylko we-
wnętrzna dyspozycja kapłana, wyrażająca się w goto-
wości świadczenia – przede wszystkim swoją postawą –  
o Chrystusie i wybranej przez siebie drodze. Druga to zdro-
wy rozsądek, który roztropnie nakazuje rozeznawanie, 

czy konkretna sytuacja wymaga – bądź wprost przeciw-
nie – założenia stroju duchownego.

Oprócz tego dyskutowano na temat przynależności 
kapłanów do stowarzyszeń oraz przyjmowania funkcji 
publicznych. Przypomniano, że księża diecezjalni mogą 
dołączyć do stowarzyszeń osób duchownych, mających 
statuty zatwierdzone przez kompetentną władzę koś-
cielną, po uprzednim powiadomieniu biskupa diecezjal-
nego. Obecność w stowarzyszeniach ma na celu pomóc 
w dążeniu do osobistej świętości, w wypełnianiu posług 
kapłańskich, pogłębianiu wzajemnej więzi oraz więzi  
z biskupem. Mówiąc o przyjmowaniu funkcji publicznych, 
Komisja przypomina, że duchowni, stosownie do norm 
określonych w prawie kanonicznym, powinni powstrzy-
mywać się od wszystkiego, co nie przystoi ich stanowi.  
W szczególności zabrania się im przyjmowania jakich-
kolwiek funkcji i urzędów publicznych, przynależności  
do ugrupowań i partii politycznych oraz związków zawo-
dowych, uprawiania handlu i transakcji materialnych. 

Trudno przecenić wagę i znaczenie Komisji ds. Ducho-
wieństwa. Im lepiej zdiagnozuje ona obecny stan prezbi-
terium lokalnego Kościoła, im dokładniej rozpozna Boże 
znaki czasu względem misji diecezjalnego duchowień-
stwa, im trafniej wskaże konieczne zmiany, tym obfitsze 
będą owoce I Synodu Diecezji Grodzieńskiej. Jest niezwy-
kle istotne, aby kapłani z całym wewnętrznym przekona-
niem włączali się w prace Synodu. Bez zaangażowania 
duchownych synodalne postanowienia mogą pozostać 
ładnie brzmiącą w zapisach, ale życiowo martwą literą.

Bez istnienia Komisji ds. Duchowieństwa prace pozostałych grup synodalnych byłyby narażone  
na wyłącznie tymczasowe owoce, gdyż trwałe plony synodu w decydujący sposób zależą od zaanga-
żowania się wszystkich kapłanów diecezji grodzieńskiej. Ich posłudze i doświadczeniu w szczególny 
sposób będziemy zawdzięczać duchowe dobro dla diecezji, wynikające z trwających obrad synodalnych.

Komisja ds. Duchowieństwa
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Papież Franciszek
Wszyscy potrze-
bujemy nawró-
cenia, zrobienia 
kroku naprzód, 
a Boża cierpli-
wość nam w tym 
towarzyszy. [...] 

Możemy bardzo ufać Bo-
żemu miłosierdziu, ale nie 
wolno go nadużywać. Nie 
należy usprawiedliwiać leni-
stwa duchowego, ale trzeba 
umocnić nasze starania, aby 
niezwłocznie odpowiedzieć 
na to miłosierdzie ze szcze-
rością serca. 

W czasie Wielkiego Postu 
Pan nawołuje do nawróce-
nia. Każdy z nas powinien 
usłyszeć to wołanie, by coś 
poprawić w swoim życiu, 
sposobie myślenia, dzia-
łania, przeżywania relacji  
z innymi. Jednocześnie mu-
simy naśladować cierpliwość 
Boga, który ufa, że wszyscy 
są zdolni, aby „powstać”  
i podjąć pielgrzymowanie  
na nowo. Bóg jest Ojcem. 
Nie gasi wątłego płomienia, 
ale towarzyszy i troszczy się  
o tych, którzy są słabi, żeby 
się umocnili i wnieśli swój 
wkład miłości do wspólnoty. 

Niech Maryja Dziewica 
pomoże nam przeżywać te dni 
przygotowań na Święta Pas-
chalne jako czas odnowy du-
chowej i otwartości na łaskę 
Boga oraz Jego miłosierdzie.

Fragment przemówienia  
przed modlitwą „Anioł Pański”

w Watykanie, 24.03.2019

W scenie Zwiasto-
wania widzimy Ma-
ryję zakłopotaną 
i zmieszaną. Nie 
rozumie do końca 
słów anioła, nie wie 

dokładnie, jak się mają spełnić 
wobec Niej. A jednak, mimo 
wielkiego lęku i niepewności, 
mówi Bogu swoje „fiat” – „niech 
mi się stanie według twego sło-
wa” (Łk 1, 38).

Jedyne, czego pragnie Ma-
ryja, jest być służebnicą Pań-
ską i wiernie pełnić Jego wolę.  
I właśnie w tym momencie, gdy 
odpowiada „tak” Panu Bogu, jej 
dziewicze łono przyjmuje Zba-
wiciela. Słowo staje się Ciałem  
i zamieszkuje między nami.

Raz na zawsze zmienia się 
bieg historii ludzkości. A dla 
Maryi rozpoczyna się w tym 
momencie cicha, ukryta przed 
spojrzeniami ludzkimi, znana 
tylko Jej i Panu Bogu, niełatwa 
pielgrzymka wiary. I chociaż 
w Piśmie Świętym znajdujemy 
niewiele informacji o życiu Ma-
ryi, wiemy, jak trudna, a często 
wręcz bolesna była Jej wędrówka 
życiowa. Pan Bóg, mimo że 
obdarzył Maryję najwyższym 
zaszczytem bycia Matką Jego 
Syna, nie zaoszczędził Jej cier-
pień, boleści ani prób wiary. 
Jeszcze nieraz będzie musiała 
powtórzyć Mu swoje „fiat”, 
potwierdzić gotowość pełnienia 
Jego woli z głęboką wiarą i bez-
warunkowym zaufaniem. Nigdy 
nie usłyszymy z ust Maryi słów 
buntu, narzekania czy skargi. 
Pozostanie na zawsze wierną, 
pokorną, posłuszną Służebnicą 
Pańską.

Fragment homilii
wygłoszonej w uroczystość 

Zwiastowania NMP w Sokółce, 
25.03.2019

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Tegoroczny okres Wiel-
kiego Postu, w którym każ-
dy mógł stanąć w praw-
dzie, uznać swoje błędy  
i się poprawić, powoli zbli-
ża się ku końcowi. Pokonany  
w tym czasie odcinek drogi 
pomaga zbliżyć się do naj-
bardziej nieprzeniknionego 
Wydarzenia w historii ludz-
kości, tej Tajemnicy, która 
przewyższa wszelkie zrozu-
mienie, a której poznanie 
własnymi siłami nie jest 
możliwe – Zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. Dla-
tego też bardzo ważne jest 
pod koniec wielkopostnego 
szlaku zatrzymać się mimo 
szybkiego rytmu codzienno-
ści, aby rozważać nad tym, 
jak minął ten błogosławiony 
czas nawrócenia, jakie prze-
miany wniósł w życie, czy 
wpłynął na głębię własnych 
relacji z Bogiem i bliźnim.

40 dni nieustannej wal-
ki z tym, co oddala od Pana, 
co przeszkadza w przyjęciu 
Jego bezgranicznej miłości. 
Jak mogę ocenić miniony 
czas? Czy w ogóle jestem 
zdolny do zrobienia tego 
samodzielnie? Może po-
mogą mi osoby, które znaj-
dują się obok i doskonale 
znają mnie i moje wady? 
Co powiedzą? Czy zauwa-
żają zmianę w moim życiu,  
do której tak dążę? Może 
mam zapytać Boga, jak prze-
żyłem ten czas? Ciekawe, 
jaką odpowiedź otrzymam. 
A może w ogóle wstyd mi 
pytać o coś takiego, gdyż 
boję się zajrzeć w głąb swej 
duszy, ponieważ tam mogę 
zobaczyć pustkę?

Św. Jan Chryzostom  

w jednym ze swych przej-
mujących kazań rzekł: 
„Znajdź klucz do swego 
serca, a zobaczysz, że jest 
to klucz do Królestwa Boże-
go”. Gdzie znajduje się ten 
„klucz”? Czy nie zgubiłem go 
gdzieś po drodze do Świąt 
Wielkanocnych? Mimo że 
szukanie odpowiedzi może 
boleć, bez tego będzie nam 
bardzo trudno zanurzyć się 
w Tajemnicę Śmierci, Męki 
i Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa.

Przygotowanie do Wiel-
kiego Postu w każdym z nas 
odbywało się inaczej. Ktoś 
dołożył wszelkich starań, by 
ta droga przyniosła jak naj-
więcej owoców duchowych, 
komuś niestety nie udało się 
zrealizować postanowień,  
z którymi wyruszył na spot-
kanie ze zmartwychwsta-
łym Chrystusem. Jednak  

niezależnie od tego, jaki 
jest plon naszego wysiłku, 
nie trzeba się smucić, gdyż 
gorliwe spełnienie podję-
tych postanowień nie jest 
celem końcowym, do które-
go każdy jest powołany. Ce-
lem wszystkich starań jest 
życie wieczne, które powin-
no się rozpocząć nie kiedyś  
w przyszłości, lecz teraz, 
dziś, wtedy, gdy Zbawca 
pragnie stać się dla czło-
wieka jedynym sensem ist-
nienia.

W ostatnich dniach 
okresu pokuty ważne jest 
zrozumieć, że zrealizowane 
postanowienia nie powinny 
się stać powodem do dumy, 
pychy. W takim wypadku 
każde nasze staranie będzie 
złe. Prawdziwą cnotą nie jest 
wysiłek sobie zadany, lecz 
cierpliwość, z którą są zno-
szone różne okoliczności 

życia.
Brzmi to bardzo po-

cieszająco szczególnie dla 
tych, którzy podczas drogi 
wielkopostnej napotykali 
liczne trudności, jak strata 
bliskiej osoby, niezrozumie-
nie w rodzinie, uciążliwe 
relacje w pracy, skompliko-
wana sytuacja finansowa 
itd. Na czym mamy skupić 
swój wzrok w tych nieła-
twych chwilach? Papież 
Franciszek podaje odpo-
wiedź: „Na Ukrzyżowanym, 
bo właśnie Jezus na krzyżu 
jest tym życiowym kom-
pasem, który kieruje nas  
do Nieba. Ubóstwo drzewa, 
milczenie Pana, Jego wy-
rzeczenie się wszystkiego 
dla miłości zachęcają nas  
do takiego samego ofiaro-
wania życia”. Czy trudno jest 
żyć tak, jak On nam propo-
nuje? Tak, trudno. Jednak 

jeśli będziemy przeżywali 
wszystkie radości i smut-
ki, znowu i znowu wracając  
do niewyczerpanego źród-
ła życia, którym jest zmar-
twychwstanie Syna Bożego, 
będziemy mogli rzeczywi-
ście zachować nadzieję, 
która nadaje sens ziemskiej 
wędrówce. 

Okres Wielkiego Postu 
jest czasem duchowego 
odnowienia, który przy-
gotowuje każdego z nas 
do Paschy Chrystusowej –  
święta nadziei i radości, 
triumfu życia nad śmier-
cią, dobra nad złem. Są 
to chwile, gdy trzeba za-
dać sobie istotne pytania  
i na nie odpowiedzieć. Kie-
dy po raz ostatni czułem  
w swym sercu z niczym nie-
zrównaną radość, pokój, na-
dzieję, którą może dać tylko 
Bóg? Co nadal przeszkadza 
mi przyjąć Chrystusa jako 
jedynego Władcę, który dla 
zbawienia każdego człowie-
ka doświadczył strasznych 
cierpień? Czy krzyż jest dla 
mnie dowodem niepojętej 
miłości Bożej? Czy wierzę  
w to, że nie ma takiego 
grzechu, który Pan nie mógł- 
by darować, gdy patrzy  
na serce pełne skruchy i 
pragnienia pojednania? 
Niech te oraz inne py-
tania towarzyszą nam, 
gdy będziemy przygoto-
wywali się do spowie-
dzi w Wielkim Poście, by  
w pełni przeżyć Wydarzenie, 
które wkrótce nastąpi.

Kl. Eugeniusz
Amasionok

WIELKOPOSTNY RACHUNEK SUMIENIA

Tamtym razem skończyliśmy na zachwycie tym światem, który Bóg 
stworzył i nadal stwarza, prowadzi, rozwija, a do którego proponuje nam 
wejść jako Jego współpracownikom. Wielkie powołanie. . . Nie zdołamy go 
poznać do końca, podobnie jak głębię Bożej mądrości i miłości, a jednak 
Pan czeka na każdego z nas.

Księga Rodzaju opowiada o Bogu w raju, z którym Adam i Ewa mo-
gli rozmawiać twarzą w twarz. Na ile dzisiejsza modlitwa dąży do takiej 
rozmowy, do przebywania przed Wszechmogącym? Przyjrzyjmy się temu, 
jak przychodzimy, zwracamy się do Niego. . . Tak, Bóg przyjmuje wszystkie 
nasze prośby, cieszy się nawet ze spojrzenia w swoją stronę. Jednak czy 
tego pragnie? Czeka na człowieka jako osobę, którą kocha, my zaś nieraz 
sprowadzamy naszą łączność z Nim do swego rodzaju usługi „Jedno Okno”. 
Jeśli nasz przyjaciel znajduje się w sąsiedniej sali i często rozwiązujemy ra-
zem pewne zadania w pracy, ta działalność jest tylko częścią przyjaźni. Jest 
coś niezrównanie większe w spotkaniach, długich rozmowach, przerwach 
na kawę lub spacer, we wspólnym trwaniu w milczeniu. Jeśli nam brakuje 
na to czasu, przyjaciel, nawet mając ogromną chęć, w pojedynkę nie zdoła 
stworzyć tej wyjątkowej więzi, na której trzyma się przyjaźń.

Nieraz słyszeliśmy, że z przyjaciółmi sprawy można rozwiązywać bez 
ceremonii i nawet zaoszczędzać czas na powitaniu. Nie wiadomo dlaczego 
te „uwolnione” chwile znikają bez żadnego pożytku, nie mogą „nazbierać 
się” na spotkanie, które jest ciągle odkładane na później. A gdy przyjaciele 
odchodzą, w duszy zostaje pustka. Rozumiesz wtedy, że zabrakło czasu na 
najważniejsze, ponieważ sprawy były tylko częścią relacji. Z Bogiem jest 
tak samo. Jezus Chrystus nazwał siebie naszym Przyjacielem. Niezależnie 
od stopnia istotności pytań, z którymi do Niego przychodzimy (nawet jeśli 
dotyczą ewangelizacji lub charytatywności), może odłożyć je na bok, aby 
zaproponować: „Przejdź się ze Mną”. Ile czasu zająłby nam taki spacer: pięć 
minut, dzień, całe życie? Czy odpowiadamy, gdy znów dążymy do przodu, 
zajęci swoimi myślami, na ten delikatny dotyk ramienia: „Zobacz, jestem 
tu”?

Co mogłoby nam pomóc przyjąć to zaproszenie? W różnych szkołach 
modlitwy istnieje wiele cudownych porad, jak pogłębić swoje życie ducho-
we. Jedną z nich jest „uświadomienie Bożej obecności”, w sposób szczegól-
ny przed rozpoczęciem modlitwy. W uświadomieniu Bożej obecności cho-
dzi o obecne chwile i konkretne miejsce, a także o konkretną osobę z duszą 
i ciałem. Kim jestem? Gdzie się znajduję? Co czuję? Jakie emocje panują 
we mnie? Co mnie zatrważa już niejeden dzień? Warto spróbować zwolnić 
kroku, aby po prostu zauważyć samego siebie, popatrzeć – nie wpadając ani 
w rozżalenie, ani w zachwyt – od wewnątrz, a zarazem od zewnątrz. Krótko 
określić, kto próbuje odpowiedzieć na Boże zaproszenie, słowami: „Oto ja”, –  

gdyż człowiek tylko odpowiada – Bóg zawsze przychodzi pierwszy. 
Wiadomo, do spontanicznego wezwania modlitewnego przygotowuje 

nas bieżąca sytuacja, kiedy to serce jest pełne zachwytu, cieszy się, skarży, 
prosi o pomoc czy wzdycha bez słów. Co się tyczy modlitwy zaplanowanej, 
wymaga ona pewnego wprowadzenia.

Przed „rozpakowaniem” Bożego daru, którym jest modlitwa, trzeba się 
zatrzymać na kilka chwil i uświadomić sobie, co się dzieje. Jednak czy może 
niepojęta tajemnica tej Obecności sprowadzać się do skromnego jej uświa-
domienia w ciągu kilku chwil? Tym niemniej gdy chodzi o stałą, codzienną 
modlitwę, wystarczy tej prostej rady: przypomnieć sobie, przed Kim stoję.

Nie trzeba się bać milczenia w trakcie tego etapu przygotowującego  
do modlitwy. Skupienie powinno wyprzedzać słowa. Cisza między zakocha-
nymi czy przyjaciółmi jest wypełniona sensem, który rozumieją tylko oni. 
Jak ktoś mądrze zauważył, „nasze słowa rosną z ciszy”. Dlaczego milczenie 
nieraz wydaje się stratą cennego czasu? Być może warto się zastanowić, 
czy nie zły duch w ten sposób popycha do rozpoczęcia modlitwy, do szyb-
szego wypowiedzenia modlitewnego monologu i powrotu do wiru zwy-
kłych obowiązków?

Niestety dążenie współczesnego świata do skuteczności przenika też 
do strefy modlitwy. „Gdzie wynik?” – możemy zapytać. Rzeczywiście, czy 
Boża obecność rozwiązuje problemy? Czy jest to coś innego? Na przykład 
wiara, że nie jesteś sam. Podobnie jak niektóre trudności i kłopoty kroczą 
obok nas przez całe życie, tajemnica cierpienia po ludzku pozostaje nie-
zrozumiała. Bóg może się wydawać głuchy i daleki, ale obietnica „Jestem 
z wami aż do skończenia świata” (por. Mt 28, 20) jest żywa i niezmienna, 
ponieważ dał ją Jezus Chrystus, który powstał z martwych. Tak więc przez 
czas, choroby i nieszczęścia człowiek nie kroczy w osamotnieniu. Wielki 
paleontolog jezuita Pierre Teilhard de Chardin napisał: „Bóg jest blisko 
nas. Jest tam, gdzie moje pióro, mój kilof, mój pędzel, moja igła – w moim 
sercu, w moich myślach”.

W jednym z psalmów biblijnych znajduje się cudowny i tajemniczy wer-
set: „Gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą” (por. Ps 139 (138), 18). 
Interpretacji tego fragmentu jest mnóstwo. W związku z dzisiejszym tematem 
Bożej obecności pozwólmy sobie odczytać go jako zachętę do przebywania 
z Bogiem. Nie tylko w dniach młodości, impetu, zapału, lecz także w chwi-
lach, gdy nic ani ze sfery materialnej, ani duchowej nie podnosi rano z łóżka. 
„Jeszcze jestem.. .” nie dlatego, że trzymam z Nim, wiem, jak się zachować i co 
mam mówić, tylko dlatego, że On mnie kocha tak bardzo, że nie pozostawia 
ani na chwilę. Czy się obudzę ze swej nieuwagi do Bożej obecności?

Teresa Klimowicz

Boża
   obecność

Z Bogiem
przez codzienność
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 � Papież Franciszek pod-
jął decyzję o dodaniu do ka-
nonu 694. Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, mówiącego  
o przypadkach dymisji na mocy 
samego faktu ze zgromadzenia 
zakonnego zakonnicy lub za-
konnika, także przypadku co 
najmniej 12-miesięcznej, nie-
przerwanej i nieuprawnionej 
nieobecności we wspólnocie 
zakonnej. Papież poinformo-
wał o tym w dokumencie o cha-
rakterze motu proprio, który 
wchodzi w życie 10 kwietnia.

 � W Wenezueli inflacja 
przekroczyła 1,6 milionów 
procent. Ponad połowa szpitali 
i klinik  jest nierentownych.  
W takiej katastroficznej sytua-
cji „Caritas” mobilizuje się, aby 
pomóc ludziom, którzy głodują. 
Dla najbardziej bezradnych –  
kobiet w ciąży, osób w po- 
deszłym wieku oraz dzieci –  
codziennie w stołówkach przy 
parafiach są gotowane gorące 
posiłki. Oprócz tego „Caritas” 
organizuje akcje „Dzbanuszek 
solidarności” oraz „Apteki 
solidarności”. Mimo trudnego 
położenia społeczeństwa pre-
zydent kraju Maduro Moros 
dalej blokuje dostarczanie 
pomocy humanitarnej zza 
granicy.

 � Chrześcijanie Pakistanu 
zwrócili się do premiera kra-
ju Imrana Khana z petycją  
o wzięcie w obronę przedsta-
wicieli mniejszości religijnych. 
W sposób szczególny chodzi im 
o młode dziewczęta – chrześ-
cijanki i hinduistki, które są 
wykradane i przez ślub zmu-
szane do przejścia na islam. 
Haniebne zjawisko co roku do-
tyka około tysiąca dziewcząt.  
Z tego powodu nastolatki żyją 
w ciągłym strachu, chowają się 
po domach, rzadko wychodzą 
na dwór. Niektóre rodziny 
zaniechały nawet posyłania 
dziewcząt do szkoły, co źle się 
odbija na ich przyszłości.

 � W Indiach co miesiąc jest 
dokonywanych około 50 ty- 
sięcy aborcji selektywnych. 
Ofiarami stają się nienarodzo-
ne dziewczynki. Oprócz tego ba-
dania przeprowadzone na żą- 
danie władz kraju świadczą, 
że 21 milionów dziewczynek 
jest niechcianych w rodzinach  
z powodu swojej płci. Często 
stają się one również ofiarami 
gwałtu oraz różnych form 
dyskryminacji. W związku  
z tym amerykańska organiza-
cja prolife „Alliance Defending 
Freedom” podjęła się przed-
sięwzięcia #VanishingGirls 
(„Znikające Dziewczynki”), aby 
zwrócić uwagę ludzi z całego 
świata na istniejący problem. 

 � Br. Peter Tabichi OFM 
otrzymał nagrodę „Global 
Teacher Prize 2019”, a wraz  
z nią milion dolarów. Francisz-
kanin pracuje jako nauczyciel 
matematyki i fizyki we wsi 
Pwani (Tanzania). Prawie cały 
swój zarobek (80%) ofiaruje 
uczniom, których czasami nie 
stać nawet na mundurek szkol-
ny oraz podręczniki. Brata 
Tabichi wyróżniono z 10 ty-
sięcy kandydatów na nagrodę, 
zaznaczając jego osiągnięcia 
dydaktyczne oraz publikacje 
kilku książek. Premia „Global 
Teacher Prize 2019” jest prze-
znaczona na projekty w zakre-
sie edukacji, gospodarki rolnej 
oraz wprowadzania pokoju.

credo.pro; ekai.pl; 
vaticannews.va

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

WITAJMY ZBAWICIELA!
Niedziela Palmowa to 

jedno z najstarszych świąt  
w tradycji Kościoła. Jest znane  
od IV wieku, innymi słowy,  
od początku uznania chrześ-
cijaństwa za oficjalną reli-
gię. Ówcześni wierni dążyli  
do możliwie najdokładniejsze-
go przekazania pamiętnych 
wydarzeń. Wszystko się zaczęło 
od rekonstrukcji wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy. Zwykle hierar-
cha w otoczeniu radosnego 
tłumu wyruszał na osiołku  
z Góry Oliwnej i wjeżdżał  
do miasta. A propos, zwracając 
się do symboliki wybranego 
zwierzęcia, osiołek powinien 
był podkreślić ubóstwo i pro-
stotę Zbawcy, a także Jego 
pokojowe intencje. Przezna-
czeniem oślęcia, które nawet 
nie należało do Jezusa (zostało 
pożyczone od właściciela), było 
tylko przywiezienie Chrystusa 
do konkretnego miejsca.

W liturgii Niedzieli Męki 
Pańskiej znany był również 
zwyczaj, kiedy to kapłan, wy-
chodząc z kościoła przed roz-
poczęciem procesji, zamykał 

bramę. Po zakończeniu pocho-
du trzy razy uderzał w nią krzy-
żem, dopiero potem otwierał 
wrota i wchodził z uczestni-
kami procesji do świątyni, aby 
rozpocząć Mszę św. W ten sym-
boliczny sposób przekazywano 
treść o tym, że zamknięte Nie-
bo zostało otwarte przez zasłu-
gę śmierci Jezusa na krzyżu.

Ogólnie rzecz ujmując, 
liturgia Niedzieli Palmowej 
zwraca uwagę na dwa ważne 
elementy: rozważanie Męki 
Chrystusowej oraz radosną 
procesję z palmami. W ten 
sposób Kościół podkreśla, że 
zwycięstwo Jezusa i Jego ofia-
ra są nierozerwalnie ze sobą 
związane.

Na naszych ziemiach Nie-
dziela Palmowa jest obchodzo-
na od czasów średniowiecza. 
Właśnie w tym okresie powstał 
obrzęd poświęcenia palm. I do 
dziś wierni całego świata bło-
gosławią je na pamiątkę o tych 
gałązkach palmowych, którymi 
ludzie witali Chrystusa, ścieląc 
przed nim swe szaty zgodnie 
ze zwyczajem, który panował 

podczas triumfalnych wjaz-
dów wybitnych postaci. „Naza-
jutrz wielki tłum, który przybył  
na święto, usłyszawszy, że Jezus 
przybywa do Jerozolimy, wziął 
gałązki palmowe i wybiegł Mu 
naprzeciw. Wołali: «Hosanna! 
Błogosławiony, który przycho-
dzi w imię Pańskie» oraz «Król 
izraelski!»” (J 12, 12-13).

W kontekście chrześcijań-
skim palma ma kilka znaczeń. 
Po pierwsze, jest symbolem 
triumfu, a po drugie, męczeń-
skiej śmierci. Oba wątki zna-
lazły swe odbicie w losie 
Chrystusa. Palma symbolizuje 
też sprawiedliwość i mądrość.  
W ornamentyce religijnej ozna-
cza rajskie życie w Niebie albo 
tu, na ziemi. W cieniu gałęzi 
palmowych święci szukają od-
poczynku i wyciszenia.

W związku z tym, że na Bia-
łorusi palmy nie rosną, wierni 
przynoszą na procesję gałązki 
wierzby, ozdobionej kwiatami 
lub sztucznymi dekoracjami. 
Właśnie z tego powodu ta nie-
dziela otrzymała również na-
zwę „Wierzbna”.

NIEDZIELA PALMOWA PRZEZ PRYZMAT HISTORII

W naszej strefie klima-
tycznej wierzba jest jedyną 
rośliną, która z wyglądu przy-
pomina palmę jerozolimską. 
Właśnie kształt jej gałązek 
był przyczyną, dla której sta-
ła się symbolem Niedzieli 
Palmowej na białoruskich 
ziemiach. Jednak nie jest to 
jedyny powód, dzięki któremu 
wierzba została wyróżniona 
honorową możliwością spoty-
kania Mesjasza w corocznych 
świątecznych procesjach. Gdy 
wiosną inne rośliny, drzewa 
i krzewy dopiero zaczynają 
wypuszczać pierwsze pączki, 
wierzba już cieszy oko jaskra-
wymi biało-srebrnymi pa-
ciorkami. Niby przepowiada 
szybkie nadejście Wielkanocy.  

To drzewo nie boi się nie-
sprzyjających warunków 
przyrodniczych, może rosnąć 
zarówno wzdłuż drogi, jak  
i na bagnach. Właśnie dlate-
go w Kościele jest uważane 
za symbol odrodzenia ży-
cia, nieśmiertelności duszy  
i zmartwychwstania. Wcześ-
niej gałązki wierzby ścinano 
już w pierwszym dniu Wiel-
kiego Postu, w Środę Popiel-
cową, i stawiano do wody, aby 
zielone pączki ukazały się 
akurat na Niedzielę Palmową. 

Szacunek do wierzby wią-
że się też z tradycją ludową.  
Z powodu dużej liczby „kotek” 
jest symbolem urodzajno-
ści. Przypisywano jej również 
uzdrawiającą moc. Z dawien 

dawna w rodzinach wiernych 
istniał zwyczaj spożywania 
pączka z poświęconych gałą-
zek. Sądzono, że w ten sposób 
można ustrzec się przed licz-
nymi chorobami, szczególnie 
przed bólem gardła.

Ciekawe, że ostatnie sym-
boliczne znaczenie wierzby 
ma swoje źródło w jej właś-
ciwościach leczniczych, dzięki 
którym od dawna jest wy-
korzystywana w medycynie. 
Kora tego drzewa zawiera 
kwas salicylowy, potrzebny  
do produkcji w warunkach 
syntetycznych aspiryny. Dzia-
ła przeciwzapalnie i przeciw-
bólowo.

Z WIERZBĄ NA SPOTKANIE PANA,
LUB O SYMBOLICE „KOTEK”

Wiadomo, że samo w so-
bie błogosławieństwo wierz-
by w Niedzielę Palmową 
bez modlitwy i świadomości 
istoty wydarzenia niezbyt 
wiele znaczy. U progu Wiel-
kiego Tygodnia Wierzbna 
pobudza do rozważań nad 
nieskończoną Bożą miłością  
i grzesznością człowieka. 
Niedziela Palmowa to ostat-
nia prosta do urzeczywist-
nienia się głównej Tajem-
nicy. Łatwo nam przychodzi 
z radością witać Zbawiciela 
i podążać za Nim, gdy uro-
czyście jedzie wśród tłumu, i 
nie boimy się, nie wstydzimy 
się Go spotykać. Ważne jest, 

co wybierzemy później. Czy 
przyjmujemy Chrystusa po-
rzuconego przez wszystkich? 
Czy odważamy się iść za Je-
zusem, który ma na sobie nie 
koronę, lecz krzyż? Czy jeste-
śmy gotowi przyjąć prawdę  
i nie zatrzymywać jej wy-
łącznie dla siebie, lecz głosić 
ją dookoła? Czy wkroczymy  
na Bożą drogę – drogę po-
kory? Czy pójdziemy za Chry-
stusem do samego końca?

Uroczystość Niedzie-
li Palmowej zaprasza nas 
również do zastanowienia 
się nad tym, jak się zacho-
wujemy w świątyni, cze-
go oczekujemy od udziału  

we Mszy św. i nabożeństwach. 
W Kościele mają miejsce 
liczne patetyczne momenty, 
podniosłe chwile, takie jak 
radosne wzniesienie ozdo-
bionej gałązki wierzby. Czy 
nie jesteśmy otwarci wyłącz-
nie na tego rodzaju przeży-
cia? Czy pociąga nas z taką 
samą mocą Kościół cichy  
i skromny?

Niech więc ujmuje nas 
nie tylko postać Jezusa, który 
zwycięsko wjeżdża do Jero-
zolimy. Odkryjmy  też powo-
łanie do kroczenia za tym 
Chrystusem, który jest po-
wściągliwy i łagodny. 

WZNOSIĆ NIE TYLKO PALMY, LECZ TAKŻE SERCA

Niedziela Palmowa w kalendarzu chrześcijańskim jest świętem ruchomym,
obchodzonym siedem dni przed Wielkanocą. W tym roku przypada na 14 kwietnia.

Angelina Marciszewska

Poświęconą w Niedzielę Palmową wierzbę wierni ze czcią przechowują w swoich domach, np. przy obrazie lub 
krzyżu, aby przypominała im o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności duszy. Zazwyczaj leżą tam w ciągu jednego 
roku, jednak nie jest to nienaruszalną zasadą. Kiedy się zbliża Wielki Post, zeszłoroczne palmy zwykło się przy-
nosić do kościoła. Zostają one spalone, a ich popiołu używa się w Środę Popielcową do posypania głów wiernych. 

Jeśli w parafii nie zbiera się palm przed Środą Popielcowa lub wierny nie zdążył zanieść je do świątyni, należy 
potraktować poświęcony symbol z szacunkiem: nie wyrzucać do śmietnika, lecz zakopać w ogródku lub spalić 
samodzielnie. 

Ciekawa tradycja dotycząca godnego zachowania palmy już od kilkudziesięciu lat panuje w jednym z regionów 
Polski. Przyjął się tam obyczaj dekorowania palmami grobów bliskich zmarłych. Ma to symboliczne znaczenie  
i przypomina o nowym życiu tych, którzy odeszli do wieczności. 

Ks. Paweł
Białonos
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Atak na kapłana
Podczas wieczornej Mszy 
św. w Edmonton (Kanada) 
do celebransa podszedł 
młody człowiek, przewró-
cił go na ziemię i zaczął 
dusić.

Odbyło się to w parafii 
Matki Bożej Królowej Polski. 
Złoczyńca zaatakował o. Mar- 
cina Mironiuka CMOSIV. 
Na szczęście duchowny nie 
ucierpiał, gdyż z pomocą 
ruszyły uczestniczące w Eu-
charystii starsze panie, które 
zaczęły okładać napastnika 
laskami. Mężczyzna rozluź-
nił uścisk i uciekł.

T o  j u ż  d r u g i  a t a k  
na kapłana, mający miejsce  
w ostatnich dniach w Ka-
nadz ie .  K i l ka  dn i  t emu  
w czasie sprawowania Eucha-
rystii został dźgnięty nożem  
ks. Claude Grou z Montrealu.

Dialog na temat  
przemocy w domu

Posiedzenie Okrągłego 
Stołu ds. Okazania Po-
mocy Ofiarom Ucisku  
w Rodzinie odbyło się  
w Mińsku.   
W  w y d a r z e n i u  w z i ę l i 

udział przedstawiciele Koś-
cioła rzymsko-katolickiego 
na Białorusi, Białoruskie-
go Kościoła Prawosław-
nego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Minister-
stwa Pracy i Obrony Spo-
łecznej Republiki Białoruś.  
W ramach spotkania zo-
s ta ły  omówione  i s to tne 
pytania, m.in. aktualność 
problemu, podstawy prawne  
do przeciwdziałania przemo-
cy, mechanizmy reagowania 
na sytuację.

W e d ł u g  d a n y c h  M S W  
w ubiegłym roku liczba oby-
wateli, którzy ponieśli od-
powiedzialność za przemoc 
w rodzinie, wyniosła około 
50 tysięcy. Wszczęto 2586 
postępowań karnych. Od ręki 
bliskich zginęło 91 osób.

Język francuski
w Watykanie

W Stolicy Apostolskiej 
słabnie znaczenie do nie-
dawna głównego języka 
dyplomacji. Francja chce 
to zmienić.   
Z tego powodu powstała 

propozycja darmowych kur-
sów językowych dla wysokich 
urzędników Kurii Rzymskiej. 
Została podpisana w tej 
sprawie umowa pomiędzy 
Stolicą Apostolską i francu-
ską ambasadą.

Dziś duża część Kościo-
ła katolickiego jest francu-
skojęzyczna, i to nie tylko  
w Europie, lecz także w Afryce 
i Azji. Watykan jest świado-
my, że znajomość tego języka 
jest nie tylko przydatna, ale 
też niezbędna.

KOSZYCZEK ZE ŚWIĘCONKĄ. CO POWINNO SIĘ W NIM ZNALEŹĆ
Wielka Sobota to tradycyjny czas święcenia pokarmów, od spożycia których w rodzinach katolickich zaczyna się uroczyste śniadanie w pas-

chalny poranek. Każdemu przedmiotowi umieszczonemu w koszyku wielkanocnym przypisano własny symbol. Wszystkie elementy święconki są 
odbierane jako dary Boże i mają przypominać o ważnych wątkach potrzebnych, by owocnie rozważać Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa. 

BARANEK Z CHORĄGIEWKĄ
Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na cho-
rągiewce jest umieszczony krzyż oraz napis „Al-
leluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa Życia  
nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika 
baranka ma głębokie korzenie biblijne. W Starym 
Testamencie są to ucieczka Żydów z Egiptu, gdy 
Izraelici naznaczyli odrzwia swych domów krwią 
spożytego baranka (por. Wj 11-12) oraz charakte-
rystyka Sługi Jahwe u proroka Izajasza (por. Iz 53). 
W Nowym Testamencie – moment, gdy Chrystus 
został nazwany Barankiem Bożym (por. J 1, 29),  
po czym w Wielki Piątek dokonał odkupienia lu-
dzi za cenę własnej krwi (por. J 19). Baranek wiel-
kanocny to także symbol łagodności, niewinności 
i ofiary.  

JAJKO
Starożytny symbol nowego życia. W mitologii 
nawiązywał do czterech żywiołów: skorupka –  
ziemia, błona – powietrze, żółtko – ogień,  
a białko – woda. Jajko jest znakiem początku 
życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wiel-
kanocny, symbolizuje triumf Życia nad śmiercią. 
Jest odbierane także jako metafora życia ukry-
tego oraz siła istnienia. Kiedyś jajek nie spoży-
wano przez cały Wielki Post i powracały na stół 
dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się święconym 
jajkiem ma charakter braterski i służy umocnie-
niu więzi rodzinnych. 

SÓL
Przypomnienie nakazu Chrystusa o tym, że jako 
Jego uczniowie mamy być „solą ziemi” (por. Mt 5, 
13-16). Ten życiodajny minerał towarzyszy czło-
wiekowi od zarania dziejów. Nadaje potrawom 
smak, a dzięki właściwościom konserwującym 
chroni je przed zepsuciem. Jest symbolem pro-
stoty życia, samego sedna istnienia, sił moralnych 
i duchowych, oczyszczenia oraz prawdy. 

WĘDLINA
Symbol baranka, którego Izraelici zabijali, by 
obchodzić święto Paschy. Przed laty, gdy mię-
so spożywano sporadycznie, gdyż było drogie, 
uważano to za oznakę dostatku. Do koszyka  
ze święconką wkładamy zazwyczaj kawałek 
szynki albo kiełbasę.

CIASTO
Oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek 
domowy będący wyrazem naszych umiejętności. 
Ciasto to również symbol nieukształtowanej 
materii przemienionej w formę doskonałą. Jego 
słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwie-
niach w czasie Wielkiego Postu oraz zwiastunem 
Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak dobry 
jest Pan” (Ps 34, 9).

SER
Znak związku między człowiekiem a przyrodą. 
Nawiązuje do dziękczynienia za pokarm otrzy-
many od zwierząt oraz do szacunku wobec nich.

CHRZAN
Symbol goryczy Męki Pańskiej – z powodu ostre-
go smaku i zdolności wyciskania łez. Oznacza 
tężyznę fizyczną, ludzkie siły i żywotność.  

W koszyku wielkanocnym mogą znaleźć się 
również inne przedmioty (różnice wynikają  
z tradycji regionalnych):
woda – symbol Ducha Świętego;
pieprz – symbol gorzkich ziół;
zajączek – symbol płodności i odrodzenia przy-
rody;
kurczaczek – symbol nowego życia (powiadano 
kiedyś, że Chrystus wstał z grobu „jak kurczę 
z jaja”).

CHLEB
Pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym 
Jezus nakarmił swoich słuchaczy. Symbolizuje 
pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa – który 
powiedział o sobie: „Jam jest chleb życia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie będzie łaknął” (J 6, 35) – oraz 
powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, 
co znalazło odzwierciedlenie w modlitwie „Ojcze 
nasz” (por. Mt 6, 11). Chleb jest również znakiem 
Przeistoczenia dokonanego w obecności aposto-
łów w wieczerniku. Wyraża pragnienie przyjęcia 
Komunii św. To symbol pomyślności, obfitości  
i sytości. Do święcenia wystarczy ukroić tylko ka-
wałek, który później spożyjemy podczas śniada-
nia wielkanocnego. 

W STYLU EKO
Chyba najbardziej zna-

nym sposobem stosowanym 
od lat przez nasze babcie  
i mamy jest gotowanie jajek 
z produktami spożywczymi, 
które nadają skorupkom na-
turalny kolor. Takie jajka są 
nazywane kraszanki. Kolor 
skorupki możemy uzyskać  
na różne sposoby:

- brązowy – gotujemy jajka 
z łupinami cebuli;

- złotobrązowy – aby otrzy-
mać nieco jaśniejszy brąz  
z odcieniem złota, gotujemy 
jajka w skorupkach orzechów 
włoskich;

- różowy, czerwony – po-
trzebne są buraki lub sam sok 
z buraków;

- zielony – gotujemy jajka 
w wywarze z młodym zbo-
żem (np. z żytem czy zielonym 
jęczmieniem) albo dodajemy 
szpinak lub tego rodzaju zie-
leninę;

- żółty – gotujemy jajka  
z dodatkiem przyprawy curry 
lub kurkumy;

- pomarańczowy – dodaje-
my sok z marchwi lub dynię;

- niebieski, granatowy – 
gotujemy jajka z owocami tar-
niny czy borówki amerykań-
skiej lub z liśćmi czerwonej 
kapusty. (Liście trzeba wcześ-
niej zalać wrzątkiem, dodać 
do wody pięć łyżek octu i zo-
stawić na noc. Na drugi dzień 
należy ugotować jajka w tym 
roztworze). 

Z wybranego składnika 

przygotowujemy wywar (mało 
wody, dużo barwnika – od tego 
zależy intensywność koloru). 
W nim gotujemy jajka przez 
około 10 minut, aż uzyskają 
pożądaną barwę. Podczas go-
towania warto dodać odro-
binę octu, który utrwali kolor 
na kraszance. Po ugotowaniu 

jajka mogą jeszcze wystygnąć 
w wywarze, ale nie zostawiaj-
my ich dłużej niż na kolejne  
10 minut. Na koniec można 
delikatnie nasmarować je oli-
wą, by pięknie błyszczały.

DRAPANE 
Jajka, które są już zabar-

wione naturalnymi lub sztucz-
nymi barwnikami, można 
dodatkowo ozdobić wydrapu-
jąc na nich wymyślne wzory  
za pomocą igły lub małego 
nożyka. Jest to stara i dość cza-
sochłonna metoda. Jednak jej 
efekt końcowy jest cudowny  
i niepowtarzalny. 

Z MOTYWEM ROŚLINNYM
Te pisanki wyglądają jak 

wykonane przez artystę ludo-
wego. Tymczasem w rzeczywi-
stości nie wymagają żadnych 
umiejętności plastycznych. 

Potrzebne są drobne listki i ga- 
łązki różnych roślin, np. ko-
niczyny. Z uwagi na trudność  
z ich przyklejaniem do skorupki 
po przyłożeniu roślinki należy 
ciasno owinąć jajko siatką lub 
rajstopą o rzadkich oczkach.  
Przygotowane w ten sposób 
jajka gotujemy w łupinach 

cebuli. Gdy się zabarwią 
na brązowo, wyjmujemy je  
z garnka i zostawiamy, by wy-
stygły. Dopiero potem zdej- 
mujemy siatkę oraz liście.

RYSOWANE WOSKIEM
Pracujemy na surowych 

jajkach, więc warto być deli-
katnym. Będziemy potrzebo-
wali wosku w podgrzewaczu, 
który przez cały czas utrzy-
mujemy w stanie płynnym,  
a także narzędzia pracy –  
szpilki krawieckiej przymoco-
wanej do patyczka. 

Zaczynamy od rysowania 
woskiem linii, które mają po-
dzielić przestrzeń skorupki  
na równe części. Pionowe trze-
ba przeprowadzić przez czubki 
jajka, a poziomą podzielić je  
w połowie. 

Przepasane woskowy-
mi liniami jajko zamaczamy  
w żółtym barwniku. Po czym 
delikatnie wyjmujemy, osu-
szamy i rysujemy pierwsze 
zdobienia. Te fragmenty, które 
posmarujemy woskiem, pozo-
staną żółte.

Później zanurzamy jaj-
ko w czerwonym barwniku.  
Po wyjęciu nie ścieramy  

poprzednich warstw wosku, 
tylko dodajemy kolejne zdo-
bienia. Tym razem pod wo-
skiem utrwalamy to, co ma być 
czerwone. 

Po wystygnięciu wosku 
maczamy jajko w niebieskim 
barwniku. Gdy się zabarwi, 
wyjmujemy, osuszamy i zdej-
mujemy wosk: najpierw roz-
grzewamy jajko nad płomie-
niem świecy, po czym ścieramy 
lekko nadtopioną substancję 
delikatnym papierowym ręcz-
nikiem lub miękką ścierką. 

„Jeśli ktoś grzeszny umrze 
i jego dusza pójdzie do piekła, 
to diabeł zaraz pyta, czy ludzie 
jeszcze piszą pisanki, bo wie, 
że gdyby przestali, to byłby 
koniec świata. Ale ciągle ma-
luje się jajka i jest, i będzie do 
końca świata Wielkanoc”– tak 
niegdyś ludzie tłumaczyli po-
trzebę malowania pisanek. 
Wszyscy, którzy kiedykolwiek 
próbowali je przygotować, 
wiedzą, że to nie jest łatwe.  
Jednak jak przyjemnie jest  
z dumą prezentować w koszy-
ku własnoręcznie ozdobione 
jajka!

Kinga Krasicka

Wielkanocna pisanka to jedna z nieodłącznych i najstarszych tradycji związanych z ob-
chodami Święta Zmartwychwstania. Choć przygotowujemy je tuż przed uroczystością, po-
mysły do ich wykonania możemy zacząć zbierać o wiele wcześniej. Dlatego proponujemy 
wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju pomysły na ręcznie robione pisanki na Wielkanoc 2019.

PISANKI WIELKANOCNE:
POMYSŁY

NA KOLOROWE  ARCYDZIEŁA
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Czasami katolik znajduje 
piękne teksty lub modlitwy  
w zasobach innych konfesji. 
Może się zdarzyć, że przeży-
wa wtedy wewnętrzne rozdar-
cie między chęcią korzystania  
z odszukanej gdzieś modlitwy 
a strachem błędu, wyrządzenia 
sobie duchowej szkody, czy też 
jakieś inne.

Najprostszym sposobem, 
by rozwiać wątpliwości, jest 
zwrócenie się do miejscowego 
duszpasterza i poproszenie go 
o radę. Jeśli wierny czuje, że 
kapłan może się mylić lub źle 
go zrozumieć, powinien zwrócić 
się do innego duszpasterza lub  
do kurii diecezjalnej. Chodzi  
o to, że istnieją fałszywe mod-
litwy, nieodpowiadające praw-
dom wiary, a nawet magiczne 
zaklęcia „ubrane” w chrześ-
cijańskie modlitewne słowa. 
Na pierwszy rzut oka mogą się 
wydawać zupełnie niewinne i 
tylko osoba posiadająca wy-
kształcenie teologiczne potrafi 
rozpoznać fałsz, niezgodność 
z Bożym Objawieniem, Tra-
dycją Kościoła, sprzeczność  
z doktryną Kościoła. Przykła-
dem pseudomodlitwy są teksty, 
w których człowiek nie pro-
si Boga, lecz Mu nakazuje. 
Czasami można się spotkać  
z pseudomodlitwami, w których 
są wywoływane jakieś moce 
natury, komuś ze świętych są 
przypisywane boskie rysy, a sam 
Bóg jest odsunięty w cień, jakby 
w ogóle nie istniał.

Po latach systemu atei-
stycznego zauważamy poważne 
luki w rozpoznawaniu prawdy 
w sferze religijnej. Wykorzy-
stują to różne sekty, szerzące 
szkodliwe kulty i nauki. Wie-
dząc, że znaczna część naszego 
społeczeństwa jest prawosław-
na, osoby rozpowszechniające 
niechrześcijańskie publikacje 
starają się podać je za quasi-
-prawosławne lub pobłogosła-
wione przez któregoś z prawo-
sławnych hierarchów. Jednak 
praktyka pokazuje, że daleko nie 
każda pozycja religijna ma coś 
wspólnego z Kościołem, którego 
imieniem się podpisuje. Takie 
„samozwańcze” książki, filmy, 
modlitewniki czasami obiecu-
ją wiernym duchowość, która  
w końcu prowadzi do okulty-
zmu, kontaktu z nieznaną mocą.

Katolicy, którzy mieszkają  
w otoczeniu prawosławnych 
wiernych, mogą się sporo  
od nich nauczyć. Jednak bez-
krytyczne wykorzystywanie li-
teratury innej konfesji, mimo że 
chrześcijańskiej, oznacza wcho-
dzenie na słabo znany teren,  
z powodu czego możliwość błę-
du jest coraz większa. Wierny, 
który ma wąskie przedstawienie  
o szczegółach prawdy chrześci-
jańskiej, może niezauważalnie 
dla siebie zostać okłamany.

Tak więc warto zawsze za-
dawać sobie pytanie nie o to, 
czy można korzystać z modlitw 
innych wyznań, tylko o to, po co 
to czynić. Po co szukać u kogoś 
tego, co już mamy u siebie? 
Trzeba poznawać swoją chrześ-
cijańską godność, bogactwo 
wiary, ducha i modlitwy Chry-
stusowego Kościoła, czerpać  
z tego bogactwa i się nim dzielić 
z innymi.

Ks. Andrzej Ryłko
Według ave-maria.by

Czy może katolik 
korzystać
z modlitw innych 
wyznań?

KTO JEST
ANTYCHRYSTEM?

Antychryst to przeciwnik 
Chrystusa, który usiłuje znisz-
czyć Jego Królestwo. Posługuje 
się on przemocą, zmuszając 
uczniów Jezusa do odstępstwa, 
lub techniką zwodzenia, od-
wodząc ich od wiary. Na prze-
ciągu wieków tym mianem 
określano pojedyncze osoby,  
a także zbiorowość osób, ma-
nipulowane przez diabla i ata-
kujące Kościół Chrystusa. 

Wielu  próbuje odgadnąć 
liczbę 666, by poznać imię 
ostatecznego antychrysta, któ-
ry ma zapanować nad całym 
światem. Jednak pozostanie 
ono tajemnicą aż do chwi-
li objęcia przez antychrysta 
władzy nad wszystkim i roz-
poczęcia okrutnego prze-
śladowania chrześcijan. Ma 
się on pojawić bezpośrednio 
przed powtórnym przyjściem 
Chrystusa. „Lecz o dniu owym 
lub godzinie nikt nie wie, ani 
aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec” (Mk 13, 32). Pa-
ruzja natomiast nie nadejdzie, 
„dopóki nie przyjdzie najpierw 
odstępstwo i nie objawi się 
człowiek grzechu, syn zatra-
cenia, który się sprzeciwia  
i wynosi ponad wszystko, co 
nazywa się Bogiem lub tym, co 
odbiera cześć, tak, że zasiądzie 
w świątyni Boga dowodząc, że 
sam jest Bogiem” (2 Tes 2, 3-4). 

ANTYCHRYST „JUŻ TERAZ 
PRZEBYWA NA ŚWIECIE”

W tych rozważaniach bę-
dzie mowa o antychryście  
w znaczeniu zbiorowym, który 
„już teraz przebywa na świe-
cie” (1 J 4, 3). Jest rzeczą pilną 
i konieczną, by rozpoznawać 
ducha antychrysta, rozpozna-
wać słowa i czyny ludzi, którzy 
na przeciągu „ostatniej godzi-
ny” (por. 1 J 2, 18), czyli od po-
czątków Kościoła aż do chwili 
powtórnego przyjścia Chrystu-
sa, zwalczają Jego Królestwo  
i zwodzą Jego uczniów.

 „Dzieci, jest już ostatnia 
godzina, i tak, jak słyszeliście, 
antychryst nadchodzi, bo oto 
teraz właśnie pojawiło się wie-
lu antychrystów…” (1 J 2, 18). 
Św. Jan Apostoł uprzedza, że 
pojawienie się wielu osób 
wrogo nastawionych do Chry- 
stusa i fałszujących Jego 
naukę zapowiada mocne, 
scentralizowane uderzenie  
w Jego Królestwo oraz okrutne 
prześladowania. Komentato-
rzy biblijni uważają, że apo-
stoł wskazuje na ówczesnego 
antychrysta – cesarza Nerona, 
określając go liczbą 666. 

DUCH CHRYSTUSA
I DUCH ANTYCHRYSTA

W Katechizmie Kościoła 
Katolickiego również znaj-
dujemy autorytatywną prze-
strogę i przypomnienie o ko- 
nieczności rozpoznawania du-
cha antychrysta: „Przed przyj-
ściem Chrystusa Kościół ma 
przejść przez końcową próbę, 
która zachwieje wiarą wielu 
wierzących. Prześladowanie, 
które towarzyszy jego piel-
grzymce przez ziemię, odsłoni 
«tajemnicę bezbożności» pod 
postacią oszukańczej reli-
gii, dającej ludziom pozorne 
rozwiązanie ich problemów 
za cenę odstępstwa od praw-
dy. Największym oszustwem 
religijnym jest oszustwo 
Antychrysta, czyli oszustwo 
pseudomesjanizmu, w którym 
człowiek uwielbia samego 
siebie zamiast Boga i Jego Me-
sjasza, który przyszedł w ciele”  
(KKK 675).

Naszym zadaniem więc 
jest odróżnienie Ducha Chry-
stusa od ducha antychrysta, 
aby nie zostać zwiedzionymi 
przez niego. „Umiłowani, nie 
dowierzajcie każdemu du-
chowi, ale badajcie duchy, czy 
są z Boga, gdyż wielu fałszy-
wych proroków pojawiło się 
na świecie. Po tym poznajecie 
Ducha Bożego: każdy duch, 
który uznaje, że Jezus Chry-
stus przyszedł w ciele, jest  

z Boga. Każdy zaś duch, któ-
ry nie uznaje Jezusa, nie jest  
z Boga; i to jest duch Antychry-
sta…” (1 J 4, 1-3). Kto nie uzna-
je w Chrystusie Jezusie „Boga  
z Boga”, a w Jego słowach ab-
solutnej prawdy, kto umiesz-
cza Go jedynie wśród mądrych 
ludzi, stawia chrześcijaństwo 
na równi z innymi religiami, 
ten zaprzecza Wcieleniu Syna 
Bożego i odwraca się od praw-
dy. Przez to staje się wrogiem 
Pana – antychrystem. 

HUMANIZM
PONAD BOGA

Nie sposób wyliczyć 
wszystkie objawy działania 
Antychrysta w dzisiejszym 
świecie. Począwszy od gorsze-
nia dzieci i młodzieży przemo-
cą i rozpustą w telewizji i inter-
necie poprzez antykoncepcję, 
aborcję, homoseksualizm  
i ideologię gender, skończyw-
szy na skandalach pedofilnych 
w Kościele i otwartym sataniź-
mie, nie tylko stara się on znisz-
czyć Królestwo Chrystusa, lecz 
także prowadzi do degradacji 

 całego rodzaju ludzkiego. 
Współczesny anty-

chryst chce być podobnym  
do Chrystusa, zakłada szaty 
„Mesjasza tolerancji”, „Mistrza 
uśmiechu”, który „żałuje i ko-
cha ludzi”, dlatego akceptuje 
moralne występki i z pobłaż-
liwością pozwala grzeszyć. 
Zakłada szaty „Jezusa dob- 
rotliwego”, przebaczającego  
w nieskończoność i niewyma-
gającego pracy nad sobą. 

Bp Fulton Sheen  
(1895-1979) zapewniał, że 
antychryst ukaże się w prze-
braniu wielkiego humanisty. 
Będzie mówił o pokoju, dob- 
robycie i miłosierdziu, nie kie-
rując jednak ludzi ku Bogu, 
lecz ku sobie samemu. Spra-
wi, że ci, którzy będą chcieli 
wierzyć zgodnie z Ewangelią, 
poczują się zawstydzeni przez 
tych, którzy będą ich oskarżać 
o brak otwartości i liberalizmu. 
Doprowadzi do tego, że tole-
rancja i obojętność staną się 
jednym i tym samym, zostanie 
zmieszane dobro i zło. Bę-
dzie mówił o Chrystusie jako 
największym kiedykolwiek 

żyjącym na ziemi jednak tyl-
ko człowieku. Powoła swoją 
ateistyczną religię, która bę-
dzie braterstwem bez ojco-
stwa Boga.  Oszuka on nawet  
wybranych. 

DYKTATURA
RELATYWIZMU

Relatywizm to świato-
pogląd dowodzący, że ab-
solutna prawda nie istnieje,  
a więc każde twierdzenie jest 
względne. W kwestii religijnej 
pozwala on każdemu na indy-
widualne wyobrażenie o Bogu 
i własną moralność. Papież 
Benedykt XVI taki sposób my-
ślenia – szczególnie popularny 
w XXI wieku – nazwał „dykta-
turą relatywizmu”: „Wyzna-
wanie jasno określonej wiary, 
zgodnej z Credo Kościoła, jest 
często określane jako funda-
mentalizm. Natomiast rela-
tywizm, czyli poddawanie się 
«każdemu powiewowi nauki», 
jawi się jako jedyna postawa 
godna współczesnej epoki. 
Tworzy się swoista dyktatura 
relatywizmu, który niczego nie 

uznaje za ostateczne i jako je-
dyną miarę rzeczy pozostawia 
wyłącznie własne «ja» i jego 
zachcianki”. 

Jest to bardzo krótki, lecz 
precyzyjny opis działania 
współczesnego antychrysta. 
Kiedy w umysłach ludzi za-
cierają się granice pomiędzy 
prawdą a kłamstwem, pomię-
dzy dobrem a złem, prowadzi 
to do odstępstwa od Boga. 

TOLERANCJA GRZECHU
W IMIĘ WOLNOŚCI,

RÓWNOŚCI I  
BRATERSTWA

Prawdziwą tolerancją dru-
giego człowieka jest chrześci-
jańska miłość do nieprzyjaciół. 
Jezus powiedział: „Jeśli cię 
kto uderzy w prawy policzek, 
nadstaw mu i drugi! Temu, 
kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp  
i płaszcz! […] Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się  
za tych, którzy was prześladują” 
(Mt 5, 39-40. 44). Prawdziwych 
chrześcijan zawsze cecho-
wała życzliwość i cierpliwość  
do drugiego człowieka. Kościół 
stale przypominał o tzw. „grze-
chach cudzych”, wypływają-
cych z zaniedbania obowiąz-
ku świadczenia o prawdzie. 
Natomiast antychryst zmusza 
dziś do tolerancji fałszywej –  
tolerancji ludzkich grzechów i 
występków w imię fałszywego 
miłosierdzia.

Uniwersalny moralny 
światopogląd to jakby nowa 
ateistyczna religia antychrysta. 
Przekonanie o prawdziwości 
Ewangelii jest skrzyczane i na-
zwane „fundamentalizmem”, 
„radykalizmem”, „ekstremi-
zmem religijnym” i „nietole-
rancją”. Bycie w pełni człowie-
kiem oznacza zaangażowanie 
się na rzecz „światowej wolno-
ści, równości i braterstwa”. 

Zwróćmy uwagę, że to-
lerancja antychrysta chroni 
ludzi występnych, nie chroni 
natomiast prawo do wolno-
ści sumienia ludzi dobrych  
(na przykład: wierzący w Boga 
lekarz, który nie chce zabijać 
dziecko w łonie matki, jest 
zmuszany do przekroczenia 
własnego sumienia i dokona-
nia aborcji w imię prawa wol-
ności kobiety, która sobie tego 
życzy). 

Gdyby pierwsi chrześci-
janie trzymali się tolerancji 
antychrysta, nie byłoby świę-
tych świadków wiary, a Kościół 
znikłby z powierzchni ziemi. 
Gdyby św. Monika trzymała 
się współczesnej tolerancji, 
nie mielibyśmy św. Augusty-
na – doktora Kościoła. Gdyby 
św. Antoni Padewski trzymał 
się tej tolerancji, nie uczyniłby 
żadnego cudu. 

Kard. Giacomo Biffi 
(1928-2015) dowodził, że je-
śli chrześcijaństwo, otwiera-
jąc się na świat i dyskutując  
ze wszystkimi, nie będzie 
głosiło śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa, stanie się jed-
ną z ideologii i znajdzie się  
po stronie antychrysta. 

Fałszywa tolerancja an-
tychrysta, jeśli nie stawiać jej 
oporu, doprowadzi do zobojęt-
nienia na dobro i zło, prawdę 
i kłamstwo, a w konsekwencji 
do apostazji i rozpaczy, kie-
dy to ludzie, umierając, będą 
przeklinać życie, siebie i Boga. 
„Milcząca apostazja” zachodzi 
już dziś w sytuacji, gdy prak-
tykujący katolik akceptuje  
w swoim sercu poglądy 
sprzeczne z nauczaniem Koś-
cioła (np. aborcję, eutanazję 
lub homoseksualizm), chociaż 
nie wypowiada tego głośno. 

Św. Augustyn mówił: „Ci 
wszyscy, którzy nie kochają 
Boga, są antychrystami... Prze-
to są także wewnątrz Kościoła 
wrogowie Boga, których serca 
duch antychrysta wziął w po-
siadanie… Stąd niech każdy 
zbada swe sumienie, czy nie 
jest antychrystem!”.

Ks. Tadeusz Krisztopik

DUCH
ANTYCHRYSTA 

DZISIAJ



7№7
7 kwietnia 2019

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
Wielki Post powinien być przeżywany jako czas nawrócenia, osobistej  

i wspólnotowej odnowy poprzez zbliżenie się do Boga i ufne posłuszeństwo 
Ewangelii. Dzięki temu pozwala nam patrzeć nowymi oczyma na naszych bliź-
nich i ich potrzeby. Trudno sobie wyobrazić przemianę serca bez owocnego prze-
życia rekolekcji w tym świętym okresie. Są one czasem szczególnego spotkania 
z miłującym Ojcem, czasem wyjścia na pustynię, czasem spojrzenia na codzien-
ność z dystansem i zrobienia dobrych postanowień.

W wielu parafiach diecezji grodzieńskiej już się odbyły lub zostały zaplano-
wane rekolekcje wielkopostne. W Grodnie miały miejsce wielkopostne ćwiczenia 
duchowe dla studentów Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza. Stały się one 
możliwością do zgłębienia relacji z Jezusem-Słowem, który zwraca się do czło-
wieka ze stronic Biblii.

Swój dzień skupienia pod hasłem „Katecheza w kontekście nowej ewange-
lizacji” przeżyli katecheci diecezji. Referenci, którzy już prawie 30 lat prowadzą 
ewangelizację, dając własne świadectwo i dzieląc się wiedzą, podkreślali, że 
trzeba najpierw zmienić swe serce, swój sposób myślenia, a dopiero potem na-
bywa się metodę i technikę.

Młodzież grodzieńskich parafii zgromadziła się w kościele rektoralnym  
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie na czuwaniu modlitewnym. Młodzi 
ludzie modlili się przed Najświętszym Sakramentem, starając się stanąć przed 
Panem w szczerości i prawdzie.

Trzydniowe rekolekcje przeżywali w Sopoćkiniach w Domu Miłosierdzia 
pracownicy katolickiej organizacji charytatywnej „Caritas” wszystkich diecezji  
naszego kraju. 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego biskup grodzieński Aleksander 
Kaszkiewicz nawiedził Sokółkę (Polska). W sanktuarium Cudu Eucharystyczne-
go hierarcha przewodniczył Mszy św. 

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski w tym dniu ce-
lebrował uroczystą Mszę św. w kościele rektoralnym pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Pannie w Grodnie, a także przewodniczył odpustowi parafial-
nemu w Perstuniu (dekanat Sopoćkinie). 

Alumni grodzieńskiego seminarium odwiedzili dom dziecka w Gołowicz-
polu. Mieszkające tam dzieci niepełnosprawne odczuwają silny brak rodziciel-
skiej miłości i troski. Czas wspólnie spędzony z wychowankami domu dziecka 
był dla przyszłych kapłanów kolejną zachętą do niesienia życiodajnego prze-
słania Ewangelii osobom najbardziej bezradnym, chorym i porzuconym. 

• Warsztaty o prowadzeniu działalności przedsiębiorczej odbyły się w No- 
wogródku. • Modlitwa za Białoruś miała miejsce w katedrze grodzieńskiej.  
•  Droga Krzyżowa w intencji rodzin odbyła się w grodzieńskiej parafii Najświę- 
tszego Zbawiciela. • Duszpasterstwo Trzeźwości diecezji grodzieńskiej popro- 
wadziło Drogę Krzyżową w intencji uzależnionych od alkoholu, narkoty-
ków, internetu w kościele katedralnym w Grodnie. • Spektakl-misterium 
pod tytułem „Pewnego razu na skrzyżowaniu” pokazano w grodzieńskim 
kościele pw. Najświętszego Odkupiciela.• Trening dla nastolatków pod na-
zwą „Ja i internet” został organizowany w Smorgoniach przez państwowe 
„Caritas”. • Ministranci ze Szczuczyna odwiedzili nowicjat pijarów w Rze- 
szowie i seminarium w Krakowie (Polska). • Wicemarszałek Senatu Polski 
Maria Koc przybyła z wizytą do Kościoła na Grodzieńszczyźnie. • Wielko-
postne dni modlitwy dla dziewcząt odbyły się w Adamowiczach, Gudogaju  
i Nowogródku. • „Ferie z Bogiem” dla dzieci organizowano w oratorium  
im. św. Jana Bosko przy parafii św. Michała Archanioła.  

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń

7 kwietnia 
V Niedziela  

Wielkiego Postu.
W świątyniach zasłaniania 

się krzyże i obrazy  
Pana Jezusa.

13 kwietnia
28. rocznica erygowania 

diecezji grodzieńskiej 
i prekonizacji ks. bpa 

Aleksandra Kaszkiewicza.

14 kwietnia
Niedziela Męki Pańskiej 

(Palmowa).
W tym dniu w świątyniach 

święci się palmy.

18 kwietnia 
Wielki Czwartek.

19 kwietnia
Wielki Piątek.

Obowiązuje post ścisły.

20 kwietnia
Wielka Sobota.

W świątyniach błogosławi 
się pokarmy na stół 

wielkanocny.
 

W Wielkim Poście 
zachęcamy do udziału  

w Gorzkich Żalach  
i Drodze Krzyżowej.

Intencje
różańcowe

Kwiecień
O świętość naszych  

rodzin i utwierdzenie
we wzajemnej miłości 
rodziców oraz dzieci, 
starszego i młodszego 

pokolenia.
O obfite owoce duchowe 
Synodu Diecezjalnego.

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

PROCESJA ULICAMI GRODNA ODBĘDZIE 
SIĘ W NIEDZIELĘ PALMOWĄ

Podobnie jak w ubiegłych latach rozpocznie się  
o godz. 13.00 na Wzgórzu Pobernardyńskim.
Wierni przejdą Placem Sowieckim do katedry  
św. Franciszka Ksawerego, gdzie o godz. 14.00  

biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz
odprawi Mszę św. Do udziału w procesji i Eucharystii 

jest zaproszona młodzież diecezji grodzieńskiej.

W ramach spotkania odbędzie się tradycyjny
konkurs palm, podczas którego parafie, 

a także wspólnoty młodzieżowe  
zaprezentują swoje świąteczne palmy.

  

  19 kwietnia 1947 r. – ks. Marcin Puzyrewski, prob. Odelsk.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

X FEST PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

W ramach wydarzenia każdy chętny będzie
mógł bezpłatnie zwiedzić szereg miejsc,

m.in. dotyczących historii grodzieńskich świątyń. 
Wycieczki zaplanowano na 13 kwietnia. 

Uczestnicy festu poznają historię słynnego obrazu 
„Taniec śmierci”, znajdującego się w domu
 zakonnym sióstr nazaretanek w Grodnie.
Wycieczkę do starego lamusu poprowadzi

przedstawiciel Centrum Informacyjno-Turystycznego 
diecezji grodzieńskiej, a do kościoła rektoralnego

pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie –
ks. kanonik Antoni Gremza. O świątyni unickiej 

opowie o. Andrzej Krot, o Soborze pw. Opieki Matki 
Bożej – o. Grzegorz Roj, a historię kirchi luterańskiej 

przybliży pastor Włodzimierz Tatarnikow. 

Wariant końcowy programu festu zostanie
opublikowany na stronie internetowej festguides.by.  

Razem z programem zostanie otwarta też  
forma uprzedniej rejestracji.

DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ 
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W SZCZUCZYNIE

W tym roku uczestników spotkania,  
które odbędzie się w dniach 6-8 maja,

przyjmie parafia św. Teresy z Avila.

Hasło tegorocznego forum – 
„Za przykładem Maryi będę słyżyć Panu”.

Do udziału jest zaproszona młodzież od 16. roku 
życia (kandydaci, którzy nie mają skończonych  

16 lat, muszą mieć pisemną zgodę od rodziców):
uczniowie oraz studenci. 

Informacje szczegółowe można uzyskać od
o. Jana Osipowicza SP telefonicznie: (8 033) 671-67-24 

(VIBER) – lub mailowo: 2019ddm@gmail.com.
Z pytaniami można się też zwracać do ks. kanonika  

Antoniego Gremzy, odpowiedzialnego za Diecezjalne 
Dni Młodzieży:  (8 029) 632-43-73, (8 029) 286-31-78; 

e-mail: gremantos@gmail.com.

MSZA ŚW. KRZYŻMA ODBĘDZIE SIĘ  
W GRODZIEŃSKIEJ KATEDRZE

Zgodnie z tradycją będzie miała miejsce
w Wielki Czwartek, 18 kwietnia, i rozpocznie się  
o godz. 10.00. Eucharystii będzie przewodniczył  

biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Na Mszę św. do bazyliki katedralnej św. Franciszka 
Ksawerego – „matki” kościołów diecezji grodzień-

skiej – są zaproszeni kapłani, zakonnicy i zakonnice, 
którzy posługują w różnych wspólnotach parafial-

nych Grodzieńszczyzny, a także wierni, aby wspólnie 
dziękować Jezusowi Chrystusowi za wielki i wspa-
niały dar kapłaństwa, który na Ostatniej Wieczerzy 

ofiarował swojemu Kościołowi.

 „Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

w każdą niedzielę o godz. 
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,  
w Świsłoczy na 100.8 FM.

 
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 
22.10 na 98,1 FM –  

w Grodnie, Wołkowysku, 
Szczuczynie,  

Lidzie, Mostach i obok tych 
miast; na 99,2 FM –  

w Brześciu i obok niego.  
W każdą niedzielę  

o godzinie 8.55 
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy 
diecezji grodzieńskiej 

grodnensis.by 
Naświetla wydarzenia  

z życia Kościoła  
na Grodzieńszczyźnie.  
Są dostępne materiały 
fotograficzne i filmowe.

JEDNYM WERSEM

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

SANKTUARIUM W TROKIELACH ZAPRASZA 
NA PIELGRZYMKĘ DO POLSKI

W programie podróży autokarowej – zwiedzanie
historycznych miejsc i świątyń.

Pielgrzymi zawitają do sanktuarium Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin, sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, 
gdzie pielgrzymował św. Jan Paweł II, sanktuarium  

Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej
oraz do innych miejsc świętych.

Wyjazd odbędzie się w dniach 5-10 maja.

Informacje szczegółowe można otrzymać od kustosza 
sanktuarium w Trokielach ks. Jerzego Biegańskiego

pod numerem: (8 029) 289-36-38.

WIZYTY BISKUPIE 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
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Halina Zdanowicz, m. Wołkowysk

Wiał zimny północny wiatr. Z nieba 
spadał drobny śnieg. Andrzej, student 

uniwersytetu rolniczego, siedział w ciep- 
łym pokoiku akademika i z zapałem wcinał 

świeżo ugotowaną zupę. Po obiedzie zauważył, że zjadł 
ostatni kawałek chleba. Strasznie mu się nie chciało włóczyć  

do sklepu, ale przecież bez chleba długo się nie da! I kolega z pokoju 
dziś wróci ze wsi i na pewno przywiezie smakołyki. A czyż można je 

jeść bez chleba? Andrzej na weekend do domu się nie wybrał, gdyż tro-
chę się przeziębił i postanowił, że lepiej jest odpocząć i się wyspać, niż 
wybierać się w podróż, gdy jest tak zimno. Z wielką niechęcią ubrał się  
i wyszedł na dwór.

Przy wejściu do sklepu stał niewysoki szczupły mężczyzna w po-
deszłym wieku, trzymając w ręku nieduże pudełeczko z drobnymi 

monetami. Andrzej wrzucił tam rubla i zapytał:
– Cóż, dziadku, emerytura zbyt niska?

– Ależ nie, synku, emerytura średnia, ale leki drogie. Dlatego też 
brakuje – poskarżył się staruszek.

Ten dziadek mieszkał obok uczelni i Andrzej często widział, jak krzą-
tał się na swoim podwórku: nosił wodę ze studni, zamiatał,  

w zimie czyścił dróżki od śniegu... Zwykły pracowity człowiek.
Kupiwszy chleb, chłopiec skierował się do akademika.  

Z kawiarni pachniało kawą i dobrym pieczywem. Zaprag-
nął tam wejść, wypić kubek czegoś gorącego i zjeść kawa-

łek ciasta... Jednak wiedząc, że stypendium będzie dopiero  

za tydzień, a pieniędzy zostało zbyt mało, Andrzej odmówił 
sobie tej przyjemności.

– Usmażę naleśniki – postanowił, przypomniawszy sobie, że 
w pokoju ma cały słoik dżemu truskawkowego.

Póki Andrzej krzątał się w kuchni (bardzo to lubił i świetnie się uczył tej 
sprawy od mamy), na dworze zrobiło się ciemno. Gdy na talerzu znalazł się 
ostatni naleśnik, chłopiec spojrzał w okno i zauważył, że dziadek, którego 
widział po południu, dopiero teraz wraca do domu. W ręku nie miał żad-
nych zakupów.

– Biedny, na pewno mocno zmarzł. Może w dodatku nic nie ma  
na kolację – pomyślał Andrzej.

I tak mu się zrobiło żal tego staruszka, że szybciutko zapakował  
do miseczki naleśniki, starannie posmarowawszy je dżemem, nalał  
do butelki gorącej herbaty i pobiegł do domu dziadka. Ten wyszedł  
na ganek i zamarł ze zdziwienia. 

– Na pewno bardzo pan zmarzł. Usmażyłem dużo naleśników i postano-
wiłem z panem się podzielić – powiedział Andrzej, wyciągając do staruszka 
siatkę. – Proszę się częstować. A po miseczkę przyjdę innym razem. 
Mieszkam niedaleko stąd.

– Nawet nie wiem, jak mam ci dziękować, synku – wyszeptał 
staruszek.

– Nie ma za co. Na zdrowie – odrzekł Andrzej i pobiegł  
na przystanek, by spotkać kolegę. Na sercu zrobiło mu się wese-
lej i nawet się wydało, że na dworze się ociepliło.

Słodki
poczęstunek

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi 

Józefowi
Staniewskiemu
z okazji Urodzin  

z całego serca życzymy 
obfitych łask Bożych  

i darów Ducha Świętego. 
 Niech każdy dzień 
będzie wypełniony 
ciepłem, radością  

i nadzieją, wiara się 
nieustannie wzmacnia, 
a każdy zamiar pomyśl-
nie się realizuje dzięki 
pomocy Pana i dobrych 
ludzi. Niech Bóg obfi-

cie błogosławi, a Matka 
Najświętsza prowadzi 

przez życie!
Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Aleksemu 

Więckiewiczowi
z okazji Urodzin życzy-

my radości, mocnego 
zdrowia, sił i wytrwało-
ści w posłudze duszpa-
sterskiej. Niech Maryja 
Panna otacza Cię mi-

łością i opieką, a także 
wyprasza u swojego 

Syna potrzebne łaski 
dla Ciebie. Dziękujemy 
za wspaniały przykład 
wiary, ofiarną pracę, 

życzliwość i Twój  
słoneczny uśmiech.

Legion Maryi,
grupa modlitewna  
Dobrego Pasterza  

z parafii Miłosierdzia  
Bożego w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Pawłowi
Astukiewiczowi

 z okazji Urodzin oraz 
10. rocznicy posługi  

w naszej parafii składa-
my najserdeczniejsze 
życzenia. Niech dobry 

Bóg błogosławi, obficie 
obdarza potrzebnymi 

łaskami, pomnaża 
wiarę i wypełnia serce 

miłością, radością i po-
kojem, abyś swoim ka-
płańskim życiem mógł 
świadczyć o Królestwie 

Bożym na tej ziemi. 
Niech Duch Święty 

umacnia Cię mądrością 
do realizacji Bożych 

planów, a Matka Naj-
świętsza otula swoim 
płaszczem i prowadzi 

do świętości. Dziękuje-
my Ci za życzliwość  

i otwarte serce.
Parafianie z Indury

Czcigodnemu
Księdzu Ryszardowi

Perczakowi
z okazji Imienin skła-

damy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech zdro-

wie będzie mocne,  
w sercu zawsze goszczą 
pokój i dobroć, a ener-
gia towarzyszy przez 
długie lata. Życzymy 
bezgranicznej radości  

i obfitych owoców  
z posługi kapłańskiej. 
Niech święty Patron 
opiekuje się Tobą,  

a Jezus Chrystus i Jego 
Najświętsza Matka da-

rzą miłością i oświecają 
każdy dzień Twojej po-
sługi duszpasterskiej. 

Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie  

Apostolskiego Dzieła Pomocy  
dla Czyśćca z Dzitwy

Czcigodnemu
Księdzu Dymitrowi 

Siedleckiemu
z okazji Imienin skła-
damy wiązankę naj-

piękniejszych życzeń. 
Niech Twa droga ka-

płańska będzie szczęś-
liwa i błogosławiona, 
a obok zawsze kroczą 
życzliwi ludzie. Niech 

pokój i radość  
zagoszczą w sercu,  

a pogodny uśmiech ni-
gdy nie znika z twarzy. 
Życzymy zdrowia, sił 
i wytrwałości, a także 
mocnej wiary, nadziei 
i miłości. Niech Mary-
ja Panna i Anioł Stróż 
nieustannie się Tobą 

opiekują. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie  

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
dla Czyśćca z Konwaliszek

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Lucjanowi
Radomskiemu

 z okazji 70. Urodzin 
serdecznie życzymy 

obfitych łask Bożych. 
Niech każdy dzień  
będzie wypełniony 

radością i pokojem,  
a posługa na rzecz 

Boga i ludzi przynosi 
obfite owoce. Życzy-

my mocnego zdrowia, 
optymizmu, nadziei, sił 
do realizacji wszystkich 

planów i zamiarów. 
Jesteśmy wdzięczni  

za ofiarną służbę w na-
szej parafii, głoszenie 
Słowa Bożego, wspa-
niały przykład wiary i 
mądrości, otwarte ser-
ce i nieustanną troskę  
o każdego z nas. Niech 
dobry Bóg za wszystko 

Ci wynagrodzi!
Z szacunkiem i modlitwą 
wierni z parafii św. Anny

w Łunno

Czcigodnemu
Księdzu Ryszardowi 

Perczakowi
z okazji Imienin  

z całego serca życzymy 
wszelkich łask Bożych, 

opieki Najświętszej 
Maryi Panny i świętego 
Patrona. Niech Twoje 
serce zawsze będzie 
pełne Bożej radości, 

miłości i światła Ducha 
Świętego. Życzymy 

pogody ducha, opty-
mizmu, niegasnącego 
zapału wiary, nadziei 
i miłości. Niech miło-
sierny Bóg Ci błogo-
sławi, a Duch Święty 

hojnie obsypuje swoimi 
darami. Niech z Krzyża 
Chrystusa wypływa dla 

Ciebie pokrzepiająca 

moc, a Boże Słowo, 
które głosisz,  

czyni cuda  
w ludzkich sercach. 

Parafianie z Białohrudy

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi 

Ryszardowi
Jakubcowi

z okazji Imienin  
z całego serca życzymy 
wszelkich łask Bożych. 

Niech święty Patron 
zawsze się Tobą opie-
kuje, prowadzi przez 
życie i mocno trzyma 
za rękę. Niech wiara 
codziennie wzrasta, 
nadzieja nigdy nie 

opuszcza serca,  
a w duszy kwitnie 

miłość, obdarowując 
wszystkich dookoła 

ciepłem i dobrocią. Ży-
czymy także mocnego 
zdrowia, sił i wytrwa-
łości w pracy duszpa-
sterskiej, nieustannej 
radości i życzliwych 

ludzi obok. 
Wierni z parafii  

Mikielewszczyzna

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Józefowi
Trubowiczowi

z okazji Imienin prag-
niemy złożyć wiązankę 

najpiękniejszych  
i najszczerszych  
życzeń: mocnego  

zdrowia, realizacji  

szczytnych planów 
i zamiarów, radości  

na co dzień, sił i wy-
trwałości w kroczeniu 
drogą kapłaństwa, Bo-

żego błogosławieństwa, 
darów Ducha Świętego 

oraz opieki Matki  
Bożej! Dziękujemy  
za przykład wiary, 

cierpliwość i wyrozu-
miałość. Szczęść Boże! 
Młode rodziny z parafii Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, 

Grodno-Południowy  

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Aleksandrowi
Szemetowi

z okazji Urodzin życzy-
my mocnego zdrowia, 

dużo sił, pogody ducha, 
niegasnącego zapału  

w posłudze Bogu 
Wszechmogącemu i 

ludziom. Niech każdy 
dar otrzymany od Pana 

będzie Ci mocnym 
wsparciem na drodze 
kapłańskiego życia. 
Niech dary Ducha 

Świętego, nieustanna 
opieka i miłość Matki 

Najświętszej  
wzmacniają Cię  
w każdej chwili.  

Dziękujemy za to, że 
uczysz nas prawdziwej 

miłości do Kościoła  
i bliźnich. 

Z szacunkiem, wdzięcznością 
i modlitwą parafianie

z Grodna-Augustówka


